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Széchenyi István születésének 230. évfordulójára emlékezünk
Széchenyi István szüleinek - Gróf
Széchényi Ferenc (1754-1820) és Gróf
Festetics Júlia (1753-1824) - a házassága
elé hatalmas akadályok tornyosultak.
Gróf Széchényi Ferenc bátyja, József 1774ben váratlanul meghalt. Özvegye Festetics
Júlia Horpácsról hazament szüleihez
Keszthelyre. Gróf Széchényi Ferenc még
József életében erõsen vonzódott sógornõje
iránt. E vonzalom bátyja halála után még
erõsebb lett. 1775-ben Széchényi Ferenc
Júlia apjától megkérte Júlia kezét. A válasz
elutasító volt. Ferenc édesanyja özvegy
Széchenyi Zsigmondné II. született: Cziráky
Mária (1725-1787) szintén ellene volt e
házasságnak. A szülõk szívét szép lassan
sikerült meglágyítani másfél évi küzdelem
után 1777. augusztus 17-én megérkezett
Rómából a pápai engedély is. Még ezen a
napon Széchényi Ferenc oltár elé vezethette a
kópházi kegytemplomban, bátyja özvegyét
Júliát. Ugyanitt és ugyanekkor ment
másodszorra férjhez Széchényi Ferenc
szintén özvegységre jutott nõvére Borbála.
Széchényi Ferenc és Festetics Júlia szerelmi
házasságot kötött. Tíz hónap múlva
megszületett elsõ gyermekük György, aki 9
hónapos korban meghalt.
Három év múlva született Lajos fiúk (1781),
akit Franciska (1783), Zsófia (1788), Pál
(1789) és István (1791) követett.
Ismert, hogy Széchenyi István ahogy írták,
mint alig életképes csecsemõ jött a világra.
Valószínûleg még aznap megkeresztelték
mégpedig abban a házban, ahol született
(Bécs Herrengasse 18.).
Széchenyi élete nem kezdõdött
szerencsésen. Idézzünk errõl saját írásaiból:
„… amikor skrofulával (görvéllyel) /a
nyírokmirigyeknek fertõzés okozta, többnyire
gümõkóros eredetû lassú és kínos lefolyású
gyulladása/ kettõs ízekkel és kettõs sérvvel
léptem a világba…”

„Én, mint igen nyavalyás emberi gyümölcs
csúsztam a világba.”
„… nevelésem és kiképzésem systémájában
jelszóvá a kímélés lõn.”
„Nekem pl. végtelenül nehéz felfogásom volt
gyermekkoromban szinte semmilyen. 6-7
esztendõs koromban a legnagyobb
fáradtsággal sem tudtak megtanítani még
olvasni sem úgyhogy elég közel álltam
ahhoz, hogy << grófi trotlinak >> tartsanak”
(Idegorvosi vélemény: olvasás körüli
nehézségei.. ismeretes fogyatékossága az
ideggyenge gyerekeknek)
„Atyám nagyon szeret, mert ifjú korában
hozzám hasonlított.”
Mit írtak gróf Széchenyi István családjáról: „ A
gyerekek a szellem és szív kiváló
tulajdonságait örökölve szüleiktõl a testi erõ
és megnyerõ külsõ megjelenés
kedvezéseivel is ékeskedve a legszebb
reményekre jogosítottak.”
1818-ban Széchenyi István édesanyja
mondja fiáról Madarász János ügyvédnek:
„Igen, õ most katona, de ez nem az õ pályája,
én neveltem õtet, õ az én legkedvesebb
növendékem, én ismerém az õ szellemét,

lelkületét, õ szívvel-lélekkel magyar s meglátja
ügyvéd úr, Magyarországon olyan nagy
hazafiember nem volt, mint õ.”
1818. augusztus 2-án írja Széchenyi István
naplójába: ”Lehetnék egyszer, aki szerencsét
és áldást hoz hazámnak és az emberiségnek.”
Igen így lett. Áldást és szerencsét hozott
Magyarországnak az a kisfiú, aki 1791.
szeptember 21-én látta meg a napvilágot
Bécsben. A szülõi szeretet, a megértés, a
féltés, a jól megválasztott nevelõk, a mindenre
kiterjedõ nevelési program, a szorgalom, az
önképzés, az erõs akarat, a szívósság, a
mindent tudni akarás, a kíváncsiság, a
lehetetlent nem ismerés, a dolgok végig
vitelének képessége, a mindenkivel szót értés
tudománya, a tenni akarás, az egészséges
hiúság, a szerelem, mint mozgató rúgó és még
sok más képesség tették alkalmassá gróf
Széchenyi Istvánt, hogy tanítsa és felemelje
népét, a magyar nemzetet.
Így lett õ a tettei által a magyarok
legfényesebb csillaga, a “legnagyobb
magyar”.

Nagy László
a faszobrász
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Széchenyi Emlékév

Tisztelt Nagycenkiek!
Kérjük a falu lányait, asszonyait, hogy
A járványügyi intézkedések miatt sajnos az a kínáló kosarakat ismét süssék teli
elõzõ évben nem volt lehetõségünk finom sós és édes szárazsüteményekkel.
megszervezni a nagymúltú Nagycenki Szüreti A házi finomságokat szeptember 24. péntek
Napokat. Nagy öröm számunkra, hogy idén 12 óra és szeptember 25. szombat 12 óra
ismét megszervezhetjük községünk egyik között lehet Csorba Jánoshoz a Dózsa krt.
legnépszerûbb eseményét. Az idei évben a 34. szám alá le szállítani. Süteményeket
jubileumi 25. Szüreti Napokat szervezzük. szeptember 24. péntek délután 15 óráig.
E h h e z k é r j ü k a z Ö n ö k Pölczné Lõrincz Mártihoz is lehet vinni a 100
elõzõ évekhez hasonló közremûködését. forintos boltba.
Ez a közösségformáló rendezvény olyan A kínáláshoz kb. 10 fiút - férfit és 10 leányt
erõket, tehetségeket, humorral teli - asszonyt várunk. Várjuk közösségi
személyeket mozgatott meg, akik a közös szolgálatot teljesítõ nagycenki fiatalok,
ünnepünk nélkül rejtve maradtak volna. középiskolások jelentkezését is.
Ebben az évben is a régi futballpályára Kérjük, hogy akik, részt kivánnak venni a
felvonuláson elõzetesen jelentkezzenek
telepített sátor ad helyet az eseményeknek.
Szabó Bencénél szeptember 24. péntek
A rendezvénysorozat középpontjában
délután 15 óráig. / telefon: +36 30 489 4396
a szüreti felvonulás áll, amely a két évvel
e-mail: konyvtar@nagycenk.hu/
ezelõtti útvonalon fog haladni. A menet K é r j ü k t o v á b b á a m e n e t
útvonala: Rákóczi utca - Dózsa krt. - útvonalán lakókat, hogy a felvonulás
Major utca - Vízimalom utca (Csapás) ideje alatt (09.25. szombat kb. 15-16
- Gyár utca - Vám utca. Továbbra is óra között) gépkocsijaikkal ne álljanak
két megállót tervezünk, a Rákóczi utca az úttest szélén, az árokparton, mert
sarkán lévõ bolt elõtt, illetve a Gyár utca ez megnehezíti a menet elhaladását.
elején, a Községháza elõtt, aholEgyházi
bor és Megértésüket
hírek
elõre is köszönjük!
sütemény kínálásával köszöntjük az A felvonulás után a régi focipályán
é r d e k l õ d õ k e t , v e n d é g e i n k e t . felállított sátorban szórakoztató
K é r j ü k a z o n u t c á k é r d e k l õ d õ mûsort szervezünk. Az idei évben
lakóit, akiket a menet nem érint, sétáljanak Nagycenk Önkormányzata kiemelt
át a legközelebbi útvonalra, hogy figyelemet szeretne fordítani a vasárnapi
részük legyen a közös élményben. programokra, hiszen ekkor kerül sor a
Egyben kérünk minden érdeklõdõt, hogy BIKINI együttes élõ koncertjére.
a járdán és az úttest mellett foglaljanak Szeretettel hívunk és várunk minden
helyet, és csak a menet elvonulása után nagycenki és nem nagycenki érdeklõdõt!
Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét, hogy a
menjenek az úttestre a balesetveszélyes
rendezvényre való beléptetés az aktuális
helyzetek elkerülésének érdekében.
járványügyi szabályoknak megfelelõen
A felvonulást az elõzõ évekhez hasonlóan
fog történni, ehhez megértésüket kérjük.
tervezzük, de szívesen vennénk új ötletek
Amennyiben a járványügyi szabályok
és csoportok megjelenését, jelentkezését. változni fognak, szükség esetén lemondjuk
A lovas felvonulók figyelmét szeretnénk a rendezvényt.
felhívni arra, hogy az idei évben is csak A részletes programot az elõzõ oldalon
a szükséges állategészségügyi papírok olvashatják. Rendezvényeinkre mindenkit
birtokában vehet részt ló a felvonuláson. Az hívunk és várunk, aktív részvételre
e l õ z õ é v e k b e n m á r ö r ö m m e l buzdítunk, hiszen a részvétel a siker forrása.
tapasztaltuk, hogy a felvonulás útvonalán Mindenki munkájára, segítségére számítunk.
lakók díszítették házukat, kerítéseiket, Szeretnénk, ha a közös munka közös
mókás bábukat helyeztek ki. Kérjük ez örömet is jelentene. Addig is jó készülõdést
é v b e n i s t e g y é k m e g , h i s z kívánunk és várjuk jelentkezéseiket!
mindannyiunknak örömet okoznak vele.
A Szüreti Napok rendezõsége

Tisztelt Széchenyis öreg és fiatal
diákok, kedves nagycenkiek!
2021. szeptember 19-én, 15 órakor a
nagycenki Alkotóházban (9485
Nagycenk, Kiscenki utca 20.) kerül
megnyitásra a „Széchenyis szívvel”
programsorozat ötödik kiállítása. A
kiállító Rozmán Zoltán mûvész a
következõképpen fogalmazta meg
hitvallását:
„Alkotásaimban keresem a maradandó
értékek közvetítését, hiszem, hogy az
alkotások mindig valamiért és valakinek
készülnek, és tartalmi megközelítésük
felülírják a csupán esztétikai értékrendet.
Hiszek a színek, a régi arányrendszerek
kifejezõ erejében, a nonfiguratív világ
önálló létezésében, a vizuális
kommunikációs nyelv mindenféle tanulás
nélküli közvetítõ erejében. Ugyanakkor
sokszor kétségek gyötörnek a vélt és valós
helyzetek képzõmûvészeti reakcióiban.
Célom, hogy gondolatokat ébresszek az
emberekben, hogy értelmezzenek át
önmagukban megkövesedett
sztereotípiákat.”
A kiállítás a Széchenyi Emlékév hivatalos
rendezvénye. Ennek tiszteletére 17 órai
kezdettel a nagycenki Széchenyi István
Plébániatemplomban a Nagycenkért
Alapítvány kórus koncertet szervez.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
A szervezõk

A hagyományos koszorúzással
egybekötött ünnepség a Széchenyi
téren szeptember 21-én, kedden lesz 18
órától a Széchenyi téren. Részletes
mûsor hamarosan!
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Utcanevek III.
Az új lakópark két utcája a Fennesz Rezsõ
és a Nagy Gyula, a kommunista
diktatúrákban mártírhalált halt két
nagycenki fiatalnak állít emléket.
Fennesz Rezsõ a Békavár felsõ rész utolsó
lakásában lakott szüleivel, 1898-ban született,
édesapja a cukorgyárban dolgozott, mint
asztalos. Középiskoláit a soproni bencés
gimnáziumban végezte. Önkéntesként vonult
be az I. világháborúban a soproni 76.
gyalogezredbe, tizedesként szerelt le, majd
beiratkozott a mûegyetem vegyészmérnöki
karára. Az 1919 március 21.-én kikiáltott
Tanácsköztársaság úgynevezett „dicsõséges
133 nap” egy törpe kisebbség rémuralma volt.
Június elejére Budapesten és az ország több
városában is sztrájkok törtek ki nõtt az
ellenállás a vörös terror ellen.
Az 1914 június 4-i nagycenki ellenforradalmi
események a soproni vasutas sztrájkból
következtek. Hírek érkeztek a faluba arról,
hogy megbukott a proletárdiktatúra. Az
emberek cenken behatoltak a cukorgyárba
lefegyverezték az õrséget, 16 vöröskatonát.
Lefegyverezték a Vám utcai vörösõrséget is,
elfogták a helyi direktórium vezetõit. A
nagyvendéglõben haditanácsot tartottak,
eldöntötték, hogy a soproni vörösök elleni
támadásra mozgósítanak. A környezõ 37
faluból egy három ezer fõs tömeg gyûlt össze.
Vezetõnek megválasztották a hidegségi
kántortanító fiát Szántó Róbert fõhadnagyot.
Fülesrõl (Nikitsch) 54 fegyvert és egy szekér
lõszert szereztek. A vörösök tudomást
szereztek a támadásról, megszállták a kópházi
és a harkai szõlõ dombokat, itt várták a
Nagycenkrõl induló Sopronba tartó 200
lovaskocsis ellenállót. Gépfegyverekkel és
ágyukkal lõtték a többnyire paraszt
emberekbõl álló ellenforradalmárokat, akik a
túlerõt látva szekereiket megfordítva
menekültek. Másnap Nagycenk község
elöljárósága tárgyalást kezdeményezett a
vörösökkel, jelezték, hogy beszüntették az
ellenállást és kérték, hogy kíméljék meg a falut.
Június 7-én reggel a vörösök ellenállás nélkül
megszállták Cenket, összeszedték az elrejtett
fegyvereket, megtorlásul elkoboztak 183
marhát, a sertés állomány nagy részét,
kutatták a szervezkedés vezetõit. A vezetõk
nagy része Ausztriába menekült, Szántó
Róbertet és Fennesz Rezsõt letartóztatták.
Szamuely Tibor öccse a 21 éves László egy
hónappal a nagycenki események után július
4-én Sopronban tartózkodott. Budapestrõl már
olyan utasítás érkezett, hogy országosan
senkit nem szabad kivégezni. Ennek ellenére,
Szamuely László, önhatalmúan, rögtönítélõ

bíróságot alakított és mindkettõjüket halálra
ítélte. Az ítélet kihirdetése után Szántót és
Fenneszt a Szent Mihály temetõbe
szállították és a fal tövében agyonlõtték õket.
Fennesz Rezsõ hamvait haza hozták Cenkre
és egy szép síremléket állítottak emlékére. A
kivégzés helyén 1922-ben a város egy
kétalakos szobrot állított, az avatáson részt
vett Klebelsberg Kunó belügyminiszter. Az
emlékmûvet 1948-ban a hatóságok
szétverették, a helyén a rendszerváltás után
a Szántó család egy emléktáblát helyezett el.
Azóta a soproni önkormányzat a kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapján ezen a
helyen tartja a megemlékezését.
Önkormányzatunk az utca névvel kíván
„örök” emléket állítani.
Nagy Gyula: 1921.09.27-én született Zala
megyei Bak községben, a Nagy család
1929-ben telepedett le Nagycenken, Nagy
Gyula a Testnevelési Fõiskola hallgatója volt,
még fél év volt hátra a diploma
megszerzéséhez, amikor 1949-ben a
kommunista párt tüntetéseket szervezett a
fõiskolákon és egyetemeken Mindszenty
József hercegprímás bíboros és a katolikus
egyház ellen. A Testnevelési Fõiskolán egy
ilyen tüntetésen Nagy Gyula és egy tanára
felszólalásukban védelmükbe vették a
bíborost és az egyházat. Erre válaszul
mindkettõjüket eltávolították a fõiskoláról,
csak azért mert elmerték mondani a
véleményüket. Állás nélkül hazaköltözött
Nagycenkre a Dózsa körúti kisbolt melletti
szülõi házba, (az eredeti kisbolt a családé
volt) tanárának három gyereket és a
feleségét hátrahagyva menekülnie kellett az
országból. A határon való átjutásban a
helyismerettel rendelkezõ diákja Gyula
segítette, akinek édesapja a helyi erdész volt.
Az ÁVÓ folyamatosan figyelte, keresték az
alkalmat mikor tudják rábizonyítani a szökés
segítését. 1950.01.27-én havas, hideg, téli
este jövendõbelijével meglátogatták annak
unokatestvérét, akit aznap az ÁVÓ soproni
„irodáján” kihallgatás közben megvertek és
súlyos sérüléseit ápolta a felesége. Kilenc
órakor indultak hazafelé a havas úton és
érezték, hogy valaki követi õket, amikor hátra
néznek mindig belép a kapubejárókba. Gyula
hazakísérte menyasszonyát, elbúcsúztak és
ment tovább a szülõi házukba. Otthon már
várták az ÁVO-sok megpróbált az ablakon
kiugorva megszökni, de a házat körbe zárva
elfogták és betuszkolták a kocsijukba és
elindultak vele Sopronba. Útközben mi
történt nem lehet tudni, de az egészséges
sportembert a soproni korházban holtan
vették ki a kocsiból.

Szemtanuk szerint Kópházán már vödör hideg
vízzel akarták magához téríteni. Édesapja
mûtét után lábadozott a soproni kórházban és
ott értesült arról, hogy a fia meghalt. Az
édesanyja és a menyasszonya lovaskocsin
mentek be hajnalba a korházba azonosítani a
holttestet. A jelentés szerint mérgezéses
öngyilkosság történt, amit a család teljesen
kizártnak tartott. Nagy Gyula temetésén
hatalmas tömeg jelent meg, ez néma tüntetés
volt a kommunista önkényuralom ellen.
Édesapja 1953-ban Sztálin halálakor az
udvaron egy mamut fenyõt ültetett, ez ma is ott
magasodik a bolt mögött emlékeztetve ezekre
az embertelen idõkre. Önkormányzatunk az
utcanévvel kíván emlékezni a mártírhalált
halt nagyreményû fiatalemberre.
Forrás:
Csorba János
Honismereti Kör
Polgármester

Cukorgyári út
Határsáv utca
Nagy Gyula utca
Fennesz Rezsõ
Utca

Nagy Gyula fényképe

Önkormányzati hírek

Búcsúi rendezvények
Nagycenken augusztus 20-án Szent István
király ünnepén tartjuk templomunk búcsúját.
Ez alkalomból az idei évben Nagycenk
Nagyközség Önkormányzata és a civil
szervezetek célja az volt, hogy községünkbe
ismét visszatérjen az a búcsúi hangulat, ami
régen jellemezte falunkat. Ennek érdekében
igyekeztünk színes és változatos programokat
szervezni minden korosztály számára.
Augusztus 20-án pénteken a Kisállén
kezdõdtek a programok a délutáni órákban.
Délután 15 órától árusok várták a
kilátogatókat, kézzel készített, igényes és
változatos termékekkel. Majd 16 órától
Tormási Attila, ribizlibohóc érkezett gyermek
mûsorral. Attila rendszeres résztvevõje a
nagycenki és a környékbeli programoknak, így
nem csoda, hogy nem csak Nagycenkrõl, de a
környezõ településekrõl is érkeztek megnézni
a mûsorát. Nagyon sok gyermek érkezett, akik
nagy vidámsággal hallgatták végig az
elõadást és aktív résztvevõi is voltak. A
gyermekmûsor után a Nyugati Vármegye
Vitézlõ Rendje könnyû lovas harcászati
bemutatót tartott. A nagylétszámú közönség
érdeklõdve figyelte a látványos bemutatót,
majd lehetõség nyílt korabeli fegyverek
kipróbálására. Az egész délután folyamán
ugrálóvár várta a kicsiket, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek köszönhetõen a mindig
népszerû tûzoltó autó is jelen volt, a Balfi
Panoráma étterem jóvoltából pedig mindenki
csillapíthatta szomját és éhségét is a finom
ételekkel.
Majd este a búcsúi bálé volt a fõszerep,
amelyet az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
közremûködésével szerveztünk. A bálon a
Váradi trió szolgáltatta a talpalávalót. A bálra
kiérkezõk mind jól érezhették magukat hiszen,
a zenekar és a résztvevõk fergeteges
hangulatot teremtettek.
Külön köszönet az Udvardi családnak a
helyszín biztosításáért, valamint az Önkéntes
Tûzoltó Egyesületnek és az Önkéntes
Polgárõr Egyesületnek a rendezvény
lebonyolításáért és a biztosításáért.

Fontosnak éreztük, hogy ne csak kültéri
programok legyenek, ezért templomunkba
orgona koncertet szerveztünk, hiszen a
búcsú nem más, mint templomunk
védõszentjének Szent István királynak az
ünnepe. Az orgona koncert elsõ részében
Lukovits Györgyi, Titz Ildikó énekesek és
Bognár Dávid kapuvári kántor koncertjét
hallhatták. A koncert második felében Lévai
Tünde orgona koncertjére került sor. A
koncerteken résztvevõknek egészen
kivételes élményben volt részük.
Színvonalas és gyönyörû mûveket
hallhattak, nem csoda, hogy a koncertek
végén vastapssal jutalmazták a fellépõket.

Augusztus 21-én szombaton a Szent Mihály
Szekere Vándorszínház „Magyarnak lenni,
nagy s szent akarat” címû elõadása volt
látható az Önkormányzat dísztermében. Az
elõadás célja az volt, hogy méltó módon
megemlékezzünk Szent István királyról és az
államalapításról. Az elõadók korhû ruhákban,
dalokkal, versekkel, tánccal és rövid
jelenetekkel tették átélhetõvé az ünnepet.
Köszönjük mindenki, akik segítettek, hogy
ezek a rendezvények létre jöhessenek,
nélkülük nem lettek volna ilyen sikeresek a
programok.
Köszönjük mindenkinek, akik megtisztelték
jelenlétükkel a programjainkat, reméljük
jövõre még színesebb programokkal tudunk
készülni!
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Gobelinbe varrt
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövõn” címmel 2021.
augusztus 7-én gobelin kiállítás nyílt a
nagycenki Alkotóházban. Az alkotások az
Életfa mûvészeti klub gobelin
szakkörének munkáját dicsérték, melyek
messzirõl, az alföldi Hosszúpályiból
érkeztek hozzánk. A történelmi témák
között megtalálható volt gróf Széchenyi
István portréja, a vérszerzõdés, a
magyarok bejövetele, a honfoglalás, a
fehér ló feláldozása. Láthattuk Árpád
vezért, a fejedelemasszonyt, a táltost és a
koronázási ékszereket ábrázoló mûveket.
Megismerkedhettünk Hosszúpályival a
gobelin képeken keresztül, és
gyönyörködhettünk csendéletekben, életés tájképekben.
A kiállítás megnyitóján Kiss Csaba tanár
úr, a Hosszúpályi önkormányzat
kulturális bizottságának elnöke a
következõt mondta:
„Szülõföldünk birodalmak, hatalmi
érdekcsoportok ütközõpontjában feküdt
évszázadokon át. Addig, míg
Hosszúpályin nem maradt más, csak a
puszta föld. Ebbõl teremtette újra
környezetét a hosszúpályi ember. Nehéz
történelmünk miatt népmûvészetünkben
nem alakult ki sajátos motívumkincs. Az
Életfa mûvészeti klub 2011-ben alakult
meg, hogy új hagyományokat teremtsen a
falunak, melyek közül hamar
kiemelkedett a gobelin.” A kiállítást iránt,
amelyet Lévainé Erdõsi Tünde nagycenki
népi alkotó nyitott meg, nagy volt az
érdeklõdés. A látogatók a környékrõl, a
megye különbözõ pontjairól és a
megyeszékhelyrõl is érkeztek.
Matiasecné
Dr. Tóth Melinda
Alpolgármester

Kiállítás megnyitó

Június 26-án rendezték meg a nagycenki
Alkotóházban a hímzés és viselet,
gyöngyfüzes kiállítással egybekötött
mûhelynapot. A rendezvényen Szalay
Katalin tanárnõ rövid, de minden
részletre kiterjedõ ismertetõt tartott a
népviseletek motívumairól, a színvilág
jelentõségérõl az életkor és a
tájegységek szerint. A kiállítás
lehetõséget adott Nagycenk
testvértelepüléseinek népviseletük
bemutatásához.

Szent Iván-éji mulatság
A Friends of Europe Nagycenk
Egyesület, Nagycenk Önkormányzata
és a nagycenki civil szervezetek közös
szervezésében került megrendezésre
június 26-án szombat este 20 órától a
Kisállén a SZENT IVÁN-ÉJI
MULATSÁG.
Zene, fagylalt, koktélok, jó hangulat, tánc
és EU sarok várta az érdeklõdõket.
Köszönjük, hogy olyan sokan eljöttek és
együtt tölthettünk egy kellemes nyári
estét.
Testvértelepüléseinkrõl idelátogattak
külföldi vendégek is. Ausztria (Lassee)
Lengyelország (Strzy¿ów) és
Horvátország (Tisno), akik
népviseleteikkel emelték az
Alkotóházban megrendezett
Népmûvészeti kiállítás színvonalát,
valamint tradicionális ételeikbõl,
italaikból kulináris kóstolót rögtönöztek.
Önkéntes felajánlásokat gyûjtöttünk és a
csehországi testvértelepülésünk
viharkárosultjainak 100 Euro összeget
sikerült elküldeni. Köszönjük szépen
Mindenkinek, aki hozzájárult a nemes
kezdeményezéshez.
Köszönjük az Udvardi Családnak a
helyszín és az infrastruktúra
biztosítását

Lukács Zsuzsanna
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Horgászegyesületi hírek

Csenár Imre emlékére
BÚCSÚZUNK EGY KIVÁLÓ
E M B E R T Õ L ,
HAGYOMÁNYÕRZÕTÕL ÉS
HELYTÖRTÉNÉSZTÕL ÉS AZ ÕT
MINDIG SEGÍTÕ, SZERETÕ
FELESÉGÉTÕL
Megtisztelõ felkérést kaptam a családtól
és munkássága tisztelõi részérõl, hogy
CSENÁR IMRE (1930-2021), a magyar
katonahõsök emlékének õrzéséért, a
honvéd hagyományok ápolásáért 2018ban Gyõrben Pro Urbe díjat kapott
HAGYOMÁNYÕRZÕ, a Nagycenki
Füzetek könyvsorozat fáradhatatlan és
elhivatott HELYTÖRTÉNÉSZE és
kedves felesége, ILONA néni temetésen
búcsúbeszédet mondjak június 18-án a
nagycenki temetõben. A Röjtökmuzsajon
1930-ban született Csenár Imre
gyermekként és felnõvõ ifjúként sok idõt
töltött cenki nagyszüleinél. Nagycenken,
a falu közepén, az Iskola utca és Vám utca
sarkán álló volt a Fehér Ló nagyvendéglõt
nagyapja, Reichl Ferenc üzemeltette
1943-ig.
Késõbb, amikor már Gyõrben élt,
Nagycenkre hazajárva egyre mélyebb
kapcsolatba került Széchenyi falujával.
Nagyapja és édesapja Csenár János író,
helytörténész elhunyta után rengeteg
nagycenki emléket örökölt, amelyet
kötelességének érzett nemcsak gondosan
megõrizni, hanem közkinccsé is tenni.
Ezért volt számára rendkívül értékes
lehetõség a NAGYCENKI FÜZETEK

munkájába való bekapcsolódás,
melyhez már a kezdet kezdetén óriási
lelkesedéssel csatlakozott. Úgy érezte,
hogy végre eljött az idõ, a várva várt
lehetõség, hogy családja nagycenki
emlékeinek, édesapja rangos
életmûvének, szûkebb és tágabb
környezete példaadó alakjainak, a
követésre méltó vagy sok tanulsággal
szolgáló életutaknak emléket
állíthasson, másokkal is megossza - mert
ez volt mindig gondolatai és tettei
mozgató rugója, ez a végtelenül önzetlen
közfelelõsség-érzés és vállalás.
A nagycenki Füzetek könyvsorozatnál
sikerült egy olyan kis alkotó közösséget
teremtenünk, amelynek Õ lett az egyik fõ
motorja. Simon Péter, a könyvsorozat
kiadója, Nagy László faszobrász és
helytörténész és jómagam, mint a
sorozat szerkesztõje Vele együtt egy
olyan lelkes kis csapatot alkottunk,
amely tizenhárom kötetet hozott létre
Nagycenk történetét feldolgozva.
Csenár Imre fáradhatatlan
munkatársunk, lelkes segítõnk volt. A
páratlan adat- és dokumentumkinccsel, a
személyes és családi emlékek
megszámlálhatatlan történetével, a falu
sorsának megannyi eseményét
megörökítõ írással, fotókkal, eligazító,
jobbító baráti tanácsaival és
útmutatásaival nagyon magas szintre
emelhettük munkánkat.
Nagycenk vonatkozásában a következõ
témákat tekintette szívügyének:

Aranypatak horgászegyesület
augusztus 28-án sikeresen megrendezte
elsõ gyermek horgászversenyét 20 fõ
részvételével. A jóhangulatú
horgászversenyen minden gyermek fogott
halat, elmondhatjuk, hogy a kísérõk is jól
érezték magukat és talán sokszor jobban
izgultak, mint maguk a versenyzõk.
A nevezési díj ezer Forint volt, amiért a
minden résztvevõ gyermek ajándékba
kapott egy spiccbotot a hozzávaló horgász
készséggel (zsinór, úszó, horog),
etetõanyagot és csalit, így mindenki
egyforma feltételekkel versenyzett.
A díjazás két kategóriában történt, minden
gyermek érmet, a helyezettek kupákat és
különdíjakat kaptak. A Szervezésért, a
díjakért és a meglepetésekért is külön
köszönet illeti Demsa Szabolcsot,
Vadasné Lukács Tündit, Vadas Józsefet
akik szívügyükként kezelték és
támogatták a versenyt. A díjak
szponzorálását még horgászegyesületünk,
a kópházi horgászbolt, és a Solaris
horgászbolt támogatta, köszönjük!
A nagyok kategóriájában elsõ Pap Huba,
második Balaskó Kevin, harmadik Lökös
Soma lett. A kisebbeknél elsõ helyezett
Payrits Emili, második Gyõr Luca,
harmadik Markó Milán lett. Gratulálunk
minden résztvevõnek, nagyon ügyesek
voltatok! A jó élmények, a gyerekek és a
felnõttek öröme garantálja, hogy a
versenyünk hagyományteremtõ lesz,
jövõre mindenkit várunk szeretettel
újra!
Az egyesület vezetõsége
Nagyapja és a Fehér Ló vendégfogadó
történetét, édesapja életmûvének
megõrzését, rendezését és közkinccsé
tételét, a különleges, örök tanulsággal
szolgáló nagycenki életutak és életsorsok
megismertetését és nem utolsó sorban a
Széchenyi-kultusz méltó ápolását.
C S E N Á R I M R E E M L É K É T,
ÉLETMÛVÉT ÕRIZZÜK
Szabó Attila
A Nagycenki Füzetek szerkesztõje
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Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Június elején találkoztunk legutóbb az
újság hasábjain keresztül, most az
azóta eltelt számos esemény közül
szeretnék kiemelni néhányat.
Június elején az 5. osztályosok látogattak
el szertárunkba, ahol a gyermekek
ismerkedtek a tûzoltó autókkal,
felszereléseinkkel, valamint
érdekességeket hallhattak gyermek és
felnõtt tagjainktól. A labdarúgó Európa
bajnokság biztosításához nyújtottunk
segítséget, miután szakfelszerelésekkel
tudtuk támogatni a tûzoltói feladatok
ellátásával megbízott vállalkozást. Az
országos versenybizottsági ülésen
képviseltette magát egyesületünk a
budapesti értekezleten. Bírói felkészítésre
került sor Tatán, ahol az országos
versenyre képzik az ifjúsági és
hagyományos versenyek bíróit.
Beavatkozások tekintetében
Fertõhomokra voltunk szabadtéri tüzet
oltani a kemping területén, illetve egy
kópházi gázcsõ szakadáshoz vonultunk,
ahol beavatkoznunk nem kellett.
A június végi, július eleji idõszak két
legmeghatározóbb kárfelszámolási
idõszaka a déli határ mellé szólított
bennünk. Kadarkúton és Sellyén is heves
vihar csapott le a községekre. Mandarin
nagyságú jég, heves zivatar és viharos szél
okozott mindkét helyszínen károkat
néhány perc leforgása alatt. Teljesen
szétvert palatetõk, súlyosan sérült
cseréptetõk, károsodott autók és leszakadt
faágak maradtak a vihar nyomában. A
tömeges káresemények felszámolására a
hivatásos és önkéntes tûzoltók mellett
riasztásra kerültek az önkéntes
mentõszervezetek is. A Lõvér
Mentõcsapat tagjaként mindkét
helyszínen négy fõvel segítettük a
kárfelszámolást, másik egyesületekkel
karöltve. Feladatunk mindkét helyszínen
a tetõk bontása és ideiglenes fedése volt,
mellyel a még súlyosabb károk
megakadályozása volt a cél. Hajnali
indulással, egésznapos munkával és esti
érkezéssel igyekeztünk hozzájárulni a
kárfelszámoláshoz.
A hónap beavatkozásai még egy a 84-es
fõút melletti árokba csúszott autó mentése
illetve egy autótûz oltásában való
közremûködés voltak. Fertõbozi
rendezvényre látogattunk el a hónap vége
felé a gyerekek örömére fecskendõnkkel.
Augusztus elsõ óráiban fakidõlés miatt
kaptunk értesítést, majd pár órával késõbb
Sopron város védelmére kaptunk felkérést
a hivatásos állomány vihar miatti
beavatkozásainak idejére. Szintén a hónap
elején Hegykõre kaptunk meghívást, ahol
autó avatóra került sor.

A környékbeli egyesületekkel voltunk a
hegykõi kollégák vendégei a jó
hangulatú rendezvényen. Augusztus 4én reggel több forrásból értesültünk róla,
hogy az M85-ön egy autó felborult. A
sopronkövesdi és soproni egységekkel
közösen végeztük a mûszaki mentési
feladatokat, ahol a mentés idején teljes
útzár volt érvényben s egy sérültet
szállítottak kórházba a helyszínrõl.
Ifjúsági tûzoltóink Siófokon voltak
szakmai táborban. Moduláris
rendszerben életkoruknak megfelelõen
szerzik meg a tûzoltó ismereteket a
gyerekek. A tanultakról az egy hét után
szintvizsgát kellett tenniük tûzoltó
szakemberek elõtt, melyet a következõ
évi táborban meg kell védeniük, s akkor
léphetnek tovább. Szombatra az
egyesület vezetõségét is meghívták a
tábor zárórendezvényére, ahol az ifjú
tûzoltók egyenruhában, diszmenettel
tisztelegve az elöljárók elõtt, majd
bemutatót tartva adtak ízelítõt a
tanultakról. Pozitív hangulatban, már a
jövõ évi tábort emlegetve tértek haza a
gyerekek, akik a csornai gyerekekkel
kerültek szorosabb barátságba a tábor
ideje alatt.
A búcsúi rendezvények
megvalósításában dolgoztunk közösen
az Önkormányzattal a hosszú hétvégén.
Logosztikai feladatokkal, fizikai
munkával és a gépjármûfecskendõ
megtekintésének lehetõségével
támogattuk a rendezvényt. Köszönjük
részvételüket a programokon! Szintén a
hosszúhétvége eseménye volt
deutschkreutzi látogatásunk. Autó
szentelésre kaptunk meghívást
testvértelepülesünkre, ahol egy új
gépjármûfecskendõvel gazdagodott az
egyesület. Az átadó után estébe nyúló
beszélgetésre került sor az ottani
tûzoltókkal.
Az elmúlt hetekben az ifjúság nevelése
volt a fõ feladat, melyre szívesen
áldozunk idõt, energiát. Egy nemzetközi
szerelés elsajátításán dolgozunk a
gyerekekkel. Tatán kerül sor a versenyre,
ahol egy akadálypálya és egy váltófutás
pálya leküzdése vár a fiatalokra. Lelkes
gyerekek, támogató szülõk vállalásávál
próbálunk egy sikeres versenyrajt
létrehozni, ezzel együtt egyesületünk
jövõjének zálogát nevelgetni. Felnõtt
csapatunk szintén készül a versenyre,
melyen már évek óta részt vesz.

Augusztus végén esküvõi ajándékként
igyekeztünk meglepni egy ifjú párt azzal,
hogy egy sorfallal tisztelegtünk elõttük s
adtuk át nekik a tagság ajándékát, hiszen a
menyasszony egyesületünk támogatója a
võlegény pedig egyesületünk egyik
legaktívabb tagja.
A szertárnál és múzeumnál június elején a
kerítés állításával folytattuk a munkát.
Megvalósult az utcafronti oldal kapuig
tartó szakasza. Ezután a kapu
betontuskóinak helyét ástuk ki, illetve
betonoztuk be. Megvalósult a kapu
felmérése is. A múzeum esetében a
dobozolás, a vakolás, az épület külsõ és
belsõ festése, valamint a hátsó oldali
vízelvezetés készült el az elmúlt hetekben
szakemberek kezeinek munkája által. A
megvalósult munkák a múzeum
arculatában jelentõs változásokat
eredményeztek. A régi kerítés elbontása,
az utcafronti kerítés folytatása és a terület
karbantartása folyamatos munkát ad
tagjainknak a következõ hetekben, s a
szakemberek is folytatják a munkát a
területen az elképzelések alapján.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését,
akik egyesületünk célkitûzéseit követve
csatlakozni szeretnének az egyesülethez, s
az egyesület fejlõdését támogatni tudják.
Figyeljünk az õszi hónapokban az
oktatási intézményekbe visszatérõ
óvodás és iskolás gyermekekre, akik
néha nem megfelelõen mérik fel a
közlekedés helyzeteit, valamint a
környéket érintõ útépítés, illetve a
mezõgazdasági munkák kapcsán úton
lévõkre. Készüljünk a közelgõ fûtési
szezonra is a kémények,
fûtõberendezések, gázérzékelõk
ellenõrzésével, felülvizsgálatával,
javításával!
Ragats Péter
parancsnok

Civil szféra

Tiszteletadás gróf Széchenyi István emlékmûvénél
Egy szép augusztusi napot választottunk,
hogy hajókirándulást tegyünk az Al-Duna
egyik festõi szépségû szakaszán a
Vaskapuhoz tartozó Kazán-szorosban.
Ez azért is volt fontos számunkra, mert
nagycenkiek lévén szerettük volna a hely
természeti szépségei mellett megtekinteni
gróf Széchenyi István emléktábláját is,
amely arról is nevezetes, hogy az eredeti
kb. 18m mélyre került a duzzasztó építése
után, és a jelenlegit a Magyar Hajózásért
Egyesület állította újra a magyar és a
román hatóságok közremûködésével.
Nagyon jól esõ érzés volt, hogy a kis hajó
román vezetõje, aki egyben idegenvezetõ
is volt, készségesen elvitt bennünket az
emléktáblához, bár ez már nem volt az
eredeti programban, de a román
útitársaink sem ellenkeztek. A táblánál
újabb meglepetés ért minket. A túravezetõ
elég sok mindent tudott Széchenyirõl, és
ami a meglepõbb, hogy román útitársaink
is! Sorolták a nevéhez köthetõ gyakorlati
alkotásokat, úgymint a Magyar
Tudományos Akadémiát, a Lánchidat, a
vasutat, a Duna szabályozását, és az

Al-Duna bal partja mentén kialakított
ún. Széchenyi utat stb. Egy átlag honi
magyar sem tudna többet róla! Ez
mindenképpen büszkeséggel töltött el
bennünket, és elmondtuk, hogy mi a
Széchenyi falujából jöttünk, ami szintén
tetszett nekik.
Végezetül elmondhatjuk, hogy gróf
Széchenyi István emléke tovább él
maradandó alkotásaiban, és nem csak
itthon, hanem a határainkon túl is!
Matiasec János
Nagycenkért Alapítvány

Nyitvatartási idõ:
Hétfõ: 13-15 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 13-15 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Szabó Bence
Könyvtáros

Nagyon jó hangulatban Horváth Krisztina
és Szalay Katalin tanárnõk vezetésével
került megrendezésre a „Népi játékok” és
„Népi hangszerkészítés” mûhelynap. A
helyszín ez alkalommal is a nagycenki
Alkotóház volt. A résztvevõk a
szórakozáson kívül hasznos ismeretekre
tehettek szert.
Matiasecné
Dr. Tóth Melinda
Alpolgármester

Megújult a könyvtár
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának és a gyõri Dr.
K o v á c s P á l K ö n y v t á r
együttmûködésével megújult a községi
könyvtár!
Hosszú és precíz tervezõi munka után
készült el az új könyvtár, amely
modernebb lett és stílusában illik az
önkormányzat épületéhez. Nem csak a
könyvtár került felújításra, hanem a vele
szemben lévõ kistárgyaló terem is
átalakult ifjúsági szalonná. Nagy öröm
számunkra, hogy így megszépültek az
emeleti termeink.
Szeretettel várjuk a régi és új olvasókat,
hogy a sok érdekes és izgalmas könyv
mellett megtekintsék a felújított és
kibõvített községi könyvtárat!

Mûhelynap az Alkotóházban

Iskolai hírek

Ballagás

,,Minisztérium Elismerõ Oklevele” kitüntetés
Kollégánk tanári diplomáját a Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskola matematikafizika tanári karán szerezte meg.
Diplomaosztás után hazajött a helyi
általános iskolába tanítani 1990-tõl 2019ig.
Az iskolai munka minden területét
alaposan ismeri. 20 évig volt szakmai
vezetõje a Peresztegi Általános Iskolának.
Szakvizsgázott közoktatásvezetõ,
minõsítési közoktatási szakértõ,
szaktanácsadó és auditor szakértõ.
Pályája során a középpontban mindig a
diákok fejlõdése állt. Kiemelt figyelmet
fordított a kivételesen tehetséges és a
tanulási nehézséggel küzdõ gyerekekre is.
Magas szakmai színvonalon tartotta az
óráit, készítette fel diákjait, s emellett az is
fontos volt számára, hogy olyan
programokkal lepje meg a gyerekeket,
melyekkel otthon érezhetik magukat az
iskolában. A pozitív szemléletû, kiváló
szervezõ pedagógus munkájának
középpontjában diákjainak
személyiségfejlesztése áll.
Munkáját a lelkiismeretesség, a lényegre
törés, az önmagával és a gyermekekkel
szemben támasztott igényesség, valamint
az iskoláért való tenni akarás jellemezi.
2019-agusztusától a Nagycenki
Széchenyi István Általános Iskola
igazgatóhelyettese.

Pontos, precíz kolléga, aki szívügyének
tekinti az iskola eseményeit, történéseit.
Koloszárné Varga Elvira kedves,
barátságos ember, akit barátai, kollégái,
jó humora, pozitív életszemlélete miatt
is szeretnek, tisztelnek. Hangsúlyozni
kell, hogy sokat tanulhatunk nem csak
szaktudásából, hanem széleskörû
mûveltségébõl, derûs bölcsességébõl és
józan ítélõképességébõl.
Gratulálunk kollégánknak, büszkék
vagyunk rá! További munkájához jó
egészséget kívánunk!

Június 18-án meghitt, szép ballagási
ünnepély keretei között búcsúzott iskolánk
végzõs osztálya. 21 ifjú fejezte be
tanulmányait a Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskolában. Kirepültek, mint a
tiszteletükre elengedett galambok, hogy a
sikeres felvételik, jelentkezések után az általuk
választott középiskolában, gimnáziumban
kezdjék jövõjük építését. Hagyományteremtõ
szándékkal a bankett napján elültették a
hetedik osztálytól kapott facsemetét az iskola
udvarán.
A búcsú nehéz volt, hiszen kicsit mindannyian
az én gyermekeim is voltak, de ez az élet
rendje. Négy év alatt rengeteg közös
élményben volt részünk: vidám és bosszantó
percek, felejthetetlen kirándulások, a kalandos
erdei iskola, a küzdelmes próbák során
született nagyszerû ünnepi mûsorok. Szívbõl
kívánom, hogy teljesüljenek kitûzött céljaik,
valósuljanak meg álmaik! Köszönet a
nagyszerû szülõi közösségnek a támogató
háttérért, a sok segítségért!
„És igen, jönnek majd mások, jönnek újak, de
ezek, ilyenek, csak mi, a 2021-ben végzett 8.
osztály voltunk és vagyunk. Ilyen gyerekek
nem lesznek megint, ennyit nem kell majd
küzdeni más osztállyal, és így nem lehet
szeretni egy másik nyolcadikat. Mert ilyen csak
egy volt és ezek mi voltunk.” (részlet a
nyolcadikos búcsúbeszédbõl)
Rozmán Orsolya
osztályfõnök
Búcsúzunk iskolánk SZM elnökétõl

Fekete Andrea több éven keresztül volt
iskolánk szülõi közösségének vezetõje.
Nevéhez fûzõdik sikeres iskolabálok, családi
napok megszervezése, projektorok
beszerzése több alsós terembe,
teremfelújítás, utoljára az idei tanévben a
tankonyhánk kialakítása. Mindig ott segített,
ahol tudott, ahol szükség volt rá önzetlenül.
Köszönjük, a kisdiákok, iskolánk dolgozói,
pedagógusai nevében, hogy támogattad
iskolánkat, szeretettel gondolunk rád.
A nagycenki iskola vezetõsége

Sportegyesületi hírek

Labdarúgás
A Nagycenki Sportegyesület az idei évben két
focitábort is szervezett a gyerekek számára.
Az elsõ táborban az óvodások és a
kisiskolásoké volt a fõszerep 27 fõvel,
többeknek ez volt az elsõ tábor élményük. A
legifjabb futballistáink is nagy lelkesedéssel
vágtak neki a hétnek, ami egész héten ki is
tartott. A sok foci, szép cselek és gólok mellett
még “varázslatra” is futotta az erejükbõl,
barátkozhattak állatokkal Marton Giziék
állatfarmján és közös játszóterezésre is volt
lehetõség. Amásik táborunkban 21 fiatal
tehetség vett részt, akik nagy lelkesedéssel
vágtak a tábornak. Sok játékkal és focival,
vidáman telt az egész hét. A jó idõt ki
használva a Hegykõi strandra is kitekertünk. A
srácok nagyon élvezték a strandolást és
kellemesen elfáradtak a biciklizés során. Ezek
mellett meglátogattuk a nagycenki horgász
tavat, valamint Kiscenken Marton Giziéknél is
jártunk, akiknek ezúton is köszönjük a
lehetõséget, hogy a srácok barátkozhattak
egy kicsit az állatokkal! Köszönjünk a Zolgiz
Ételbárnak az egész heti finom ebédet is!
Köszönjük a játékosoknak a részvételt és a
szülõknek is köszönjük a hozzáállást! Szuper
csapat jött össze erre a hétre, jövõre folytatás
következik.

Asztalitenisz
A Nagycenki Asztalitenisz Szakosztály a
2021/2022-es bajnokságban két csapattal
indul. Megyei és NB2 osztályban. A
kitûzött célokat sikerült teljesíteni. NB2ben bent maradt a csapat. 11-bõl 7-ik
helyen végzett. Az idei szezonban még
nagyobb kihívások elé nézünk, még
erõsödött a bajnokság. Csapattagok
változatlanul: Winkler Ernõ, Imre Máté,
Imre Gábor, Purgai Botond, Söveges
Zalán, Asbóth András.
A Megyei bajnokság sajnos félbeszakadt,
reméljük idén már végig lehet játszani a
teljes évet.
Az edzések változatlanul, hetente két
alkalommal vannak, ahol töretlenül
készülünk. Itt a hobbi és sportkedvelõ
játékosok is szabadon részt vehetnek.
Megrendezésre került a hagyományos
Családi Asztalitenisz Verseny, ahol a
legfiatalabbaktól a idõsebb korosztályig,
szép létszámban indultak.
Köszönjük támogatóinknak a nagy
segítséget, nélkülük mindez nem
valósulhatna meg.
Asztalitenisz Szakosztály
vezetõség

Aktuális

Harminc éve „szolgálatban”

Õszi menetrend

Idén 30 éve, Széchenyi István
születésnapján, 1991. szeptember 21-én
nyitotta meg szalonját a Soproni úton
Wolf Jánosné, Jutka kozmetikusmester.
Pár év alatt a családi ház kicsi garázsából
indult egyszemélyes vállalkozás további
szolgáltatásokkal bõvült: fodrászok,
masszõr, mûkörmös is csatlakozott
Jutkához. Jutka az évtizedek alatt,
lányával, Annával
aki édesanyja
hivatásszeretetét örökölve fõiskolát
végzett fodrász szaktanár lett
és a
lányként szeretett fodrászmesterrel,
Alidával több, mint 100 kozmetikus- és
fodrásztanulót tanított ki a szakma
csínjára-bínjára.
A szalon jelenleg is több helyi és
környékbeli lakosnak biztosít munkát és
tanmûhelyt.
Az ajtó mindig és mindenki számára
nyitva állt és áll és ahogy Jutka vallja és
tanítja diákjainak is „a mi feladatunk a
vendég szolgálata”. Ez a B'Jutifarm
Szalon 30 éves töretlen sikerének a titka.

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk
Zubrits Lajos

(1936-2021)

Zsugonits Imre

(1948-2021)

Gratulálunk!

Az U19-es csapat mérkõzései 2 órával
korábban kezdõdnek
Széchenyi Emlékhelyek Túra 20/10 km
Nagycenk 2021. október 2. szombat
Rajt: 08:30 perc 10:00 óra között a
Nagycenki Alkotóháztól (Nagycenk,
Kiscenki út 20.) A túra célja: megismerni és
végigjárni a Széchenyi család emlékhelyeit
Nagycenken és a környékén.

Lévay Lana Szofia (2021.05.31.)
Varga Alexandra és Lévay Gábor
kislánya
Stallenberger Marcell (2021.07.06.)
Nagyági Bernadett és Stallenberger Ákos
kisfia
Varga Zalán (2021.07.07.)
Márkus Bernadett és Varga Tamás kisfia
Németh Flóra (2021.07.17.)
Barbély Andrea és Németh Árpád
kislánya
Egyed Olívia (2021.07.17.)
Németh Kitti és Egyed Attila kislánya
Lipták Laura Szonja (2021.07.18.)
Pfaff Enikõ és Lipták Balázs kislánya
Koloszár Áron (2021.08.18.)
dr Frankó Regina és dr Koloszár Gábor
kisfia

Hirdetés

